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 (2كيمياء عضوية )  مواصفات مقرر :
Organic Chemistry (2) 

i.معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

( 2كيمياء عضوية )  

Organic Chemistry (2) 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي

Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 - - 2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

 المستوى الثاني/ الفصل الثاني

2nd. Level/ 2nd. Semester 

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 1/ كيمياء عضوية  1كيمياء عامة 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 برنامج بكالوريوس كيمياء

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 انجليزي / عربي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 

 د. ضياء عبد الحميد علي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

_ 

 

ii.وصف المقرر Course Description: 

العضوية المجسمة )الفراغية( يهدف هذا المقرر الى توضيح المفاهيم و المبادئ األساسية في الكيمياء 

و شرررررا اسرررراسرررريات و تصررررنير التمالل في المركبات العضرررروية وأهميتها من حيث االنتقائية في التفاع ت 

الحيوية والصرررناعات الدوائية. و يتضرررمن المقرر في محتواه على مقدمة عن أسررراسررريات الكيمياء العضررروية 

و انواعه باإلضرررافة الى دراسرررة تفصررريلية من حيث المجسرررمة )الفراغية( والتمالل في المركبات العضررروية 

الصيغة البنائية و الفراغية ,  قواعد التسمية للمتمال ت الفراغية و الخواص الفيزيائية و طرق التحضير و 

التفاع ت ذات الخصررروصرررية المجسرررامية )الفراغية( لجزيئات المركبات العضررروية الحيوية التي تشرررتمل في 

لل الفراغي )الكربوهيدرات, االحماض االمينية و البروتينات و اللبيدات(   ع وة بنائها على عناصررررررر التما

 على دراسة للبناء و التسمية و الخواص العامة لألحماض الكربوكسيلية ومشتقاتها.
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أنبعد 

a1 -   يشررررررا المفاهيم و المبادئ األسررررراسرررررية للكيمياء العضررررروية المجسرررررمة )الفراغية( و التمالل في

 المركبات العضوية .

a2 -  .يصنر المتمال ت العضوية ويسميها و يميز بينها بحسب صيغها البنائية و الفراغية 

b1-   التسررميات و الصرريب البنائية للمتمال ت الفراغية إلعادة رسررم  الصرريب البنائية  للمتمال ت يوظر

 فراغيا.  

b2 -  يربط بين تباين بعض المركبات العضررررروية في النشررررراط  الضررررروئي و البناء الفراغي و بين تباين

 خواصها وفاعليتها البيولوجية.

c1-   العضرررررروية الفراغية و التمالل في مجال الكيمياء يسررررررتخدم المعلومات و المعارف المكتسرررررربة في

الفراغية لترجمة نتائج تحاليل اطياف المركبات العضررروية الى صررريب بنائية و  المركبات العضررروية

 فراغية.

c2-   يقيم المجاالت التطبيقية للتفاع ت العضوية ذات الخصوصية المجسامية في االصطناع الكيميائي و

 الصناعات الدوائية.

d1 - . يظهر سلوكا اخ قيا مع االخرين وفي تعام ته مع زم ئه و رؤسائه في العمل 

- d2   . يستخدم تكنولوجيا المعلومات والمنصات االلكترونية المناسبة لجمع المعلومات 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر

(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 

 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 -  يشررررررا المفاهيم و المبادئ األسررررراسرررررية للكيمياء العضررررروية

المجسمة )الفراغية( و التمالل في المركبات العضوية و يبين 

اهميتهررا و دورهررا في التمييز بين هررذا النوع من المركبررات 

 العضوية و باقي المركبات العضوية.  

A1-  يوضح ماهية علم الكيمياء والمبادئ و

القوانين األساسية و النظريات و 

التخصصية وفروعه الرئيسية  

وع قته بباقي العلوم األساسية و 

اسهاماته في تفسير كثير من 

الظواهر الطبيعية و ما في الكون من 

 مواد و طاقات.

 

a2 –  يستعرض و يصنر المتمال ت العضوية ويسميها و يميز بينها

 بحسب صيغها البنائية و الفراغية.

-A4  التفاع ت الكيميائية المختلفة و يصنر

 يصفها كما و نوعا بطريقة علمية صحيحة.

b1–  يوظر التسرررميات و الصررريب البنائية للمتمال ت الفراغية

إلعادة رسرررم  الصررريب البنائية  للمتمال ت فراغيا بشررركل 

 أدق .  

B1-  يحدد ماهية المادة و حاالتها وخواصها

وطرق تصنيفها و تحليلها كما و 

ا وسلوكها و مصدر نشاطها نوع

والع قة المتبادلة بين المادة والطير 

و توظير ذلك  الكهرومغناطيسي
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v. مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية

Assessment Strategies 

a1-  

 

يشررررا المفاهيم و المبادئ األسررراسرررية للكيمياء 

العضررررروية المجسرررررمة )الفراغية( و التمالل في 

دورها في المركبات العضرروية و يبين اهميتها و 

التمييز بين هذا النوع من المركبات العضرروية و 

 باقي المركبات العضوية.  

المحاضرات ألتفاعلية 

 المناقشة

 التكليفات

 تقييم التكليفات

 اختبار نصر الفصل

 اختبار نهاية الفصل

 االختبار النهائي

لتفسير سلوك المادة و تركيبها 

  الكيميائي.

b2 -  يربط بين تباين بعض المركبات العضوية في النشاط  الضوئي

 و البناء الفراغي و بين تباين خواصها وفاعليتها البيولوجية.
B5- يعلل خاصية التمالل الفراغي و البنائي

في تراكيب بعض المركبات الكيميائية و 

  تأليرها على خواصها.

c1-  يسررررتخدم المعلومات و المعارف المكتسرررربة في مجال الكيمياء

الفراغية  العضرروية الفراغية و التمالل في المركبات العضرروية

صرررررريب لترجمة نتائج تحاليل اطياف المركبات العضرررررروية الى 

 بنائية و فراغية.

 

C2-  يستخدم االطياف و التفاع ت المميزة

لبعض المجموعات الوظيفية و مهارات 

التحليل والقياس المكتسبة في تشخيص 

العناصر والمركبات الكيميائية وتحديد 

 هويتها.

c2-  للتفررراع ت العضررررررويرررة ذات يقيم المجررراالت التطبيقيرررة

الخصرررروصررررية المجسررررامية في االصررررطناع الكيميائي و 

 الصناعات الدوائية.

C1- يوظر و يطبق عمليا المبادئ و

النظريات االساسية و االفكار والقوانين و 

الحقائق و المفاهيم الكيميائية  في االمن و 

الس مة و معايرة االدوات و االجهزة و 

م تجارب معملية في التحليل و القياس وتصمي

مجاالت الكيمياء المختلفة و المجاالت 

  التطبيقية المرتبطة بالكيمياء.

 

d1-  يظهر سرررررلوكا اخ قيا مع االخرين وفي تعام ته مع زم ئه و

رؤسرررررررائه في العمل و يحرص مهنيا على الحفاظ على البيئة 

 وحمايتها

D3- يتواصل مع زم ئه و رؤسائه في العمل

معهم بطريقة مبنية على ويتعامل 

 االحترام المتبادل.

d2-  يستخدم تكنولوجيا المعلومات والمنصات االلكترونية المناسبة

لجمع المعلومات و البيانات ذات الصرررلة بمجاله ويصررربغها في 

   صورة تقارير علمية. 

D4- تكنولوجيا المعلومات و برامج يستخدم

الحاسوب ذات الع قة بمجاله في 

البحث وفي صياغة التقارير العلمية 

مع اإللمام بلغة البحث والعلوم 

 الحديثة.
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a2-  يسررررررتعرض و يصررررررنر المتمال ت العضرررررروية

و يميز بينها بحسب صيغها البنائية و ويسميها 

 الفراغية.

المحاضرات ألتفاعلية 

 المناقشة

 التكليفات

 تقييم التكليفات

 اختبار نصر الفصل

 اختبار نهاية الفصل

 االختبار النهائي

 

   لانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:  
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-   يوظر التسررميات و الصرريب البنائية للمتمال ت

الفراغيررة إلعررادة رسررررررم  الصرررررريب البنررائيررة  

 للمتمال ت فراغيا بشكل أدق .  

 المحاضرات التفاعلية

 العصر الذهني

 العمل في مجموعات

 حل األسئلة لوحدات المقرر

 اختبار اإلجابة القصيرة

 اختبار قصير

 اختبار نهاية الفصل

b2-   يربط بين تباين بعض المركبات العضررررروية في

النشاط  الضوئي و البناء الفراغي و بين تباين 

 خواصها وفاعليتها البيولوجية.

 المحاضرات التفاعلية

 العصر الذهني

 العمل في مجموعات

 حل األسئلة لوحدات المقرر

 اختبار اإلجابة القصيرة

 اختبار قصير

 اختبار نهاية الفصل

 

باستراتيجية التدريس  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( لالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

c1-  يسررتخدم المعلومات و المعارف المكتسرربة في

العضرررررروية الفراغية و التمالل مجال الكيمياء 

الفراغيررة لترجمررة  في المركبررات العضررررررويررة

نتائج تحاليل اطياف المركبات العضررررروية الى 

 صيب بنائية و فراغية.

 المحاضرات التفاعلية

 العصر الذهني

 التعلم الذاتي

 التعلم التعاوني

 الحوار والمناقشة

 الحلقات الدراسية

 اختبار نهاية الفصل

c2-  يقيم المجاالت التطبيقية للتفاع ت العضرررروية

ذات الخصرروصررية المجسررامية في االصررطناع 

 الكيميائي و الصناعات الدوائية.

 المحاضرات التفاعلية

 العصر الذهني

 التعلم الذاتي

 التعلم التعاوني

 الحوار والمناقشة

 الحلقات الدراسية

 اختبار نهاية الفصل

 

     باستراتيجية التدريس والتقويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

d1-  يظهر سررررررلوكرررا اخ قيرررا مع االخرين وفي

تعام ته مع زم ئه و رؤسررررررائه في العمل و 

يحرص مهنيرررا على الحفررراظ على البيئرررة 

 وحمايتها

 العصر الذهني

 التعلم الذاتي

 التعلم التعاوني

 الحوار والمناقشة

 اختبار نصر الفصل

 اختبار نهاية الفصل
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d2-  تكنولوجيا المعلومات والمنصررررررات يسررررررتخدم

االلكترونيررة المنرراسرررررربررة لجمع المعلومررات و 

البيانات ذات الصررررررلة بمجاله ويصرررررربغها في 

   صورة تقارير علمية. 

 العصر الذهني

 التعلم الذاتي

 التعلم التعاوني

 الحوار والمناقشة

 اختبار نصر الفصل

 اختبار نهاية الفصل

 

vi.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

 الموضوعات الرئيسة/ الوحدات

Topic List / Units 

الموضوعات 

 التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

مخرجات التعلم رموز 

 للمقرر

(CILOs) 

 النشاط الضوئي 1

  المااادة النشاااااااطااة

ذرة  ,ضاااااااااوئااا ااااا

الاابااربااون الاا اا اار 

متماااةلااة وخوا  

الاااامااااتضااااااااااادات 

 الضوئ ة.

  اله ئاااة الغرا  اااة

النسااب ة والمطلقة 

لااالاااماااتضااااااااااادات 

الضااااااااااااوئاااااا ااااااة 

والمرببااااات التي 

تاواوا اباةار مان 

ذرة بربون   ر 

متماااةلااةل شاااااااباا  

 الم زو.

  الاااراسااااااااا ااامااا ااااة

والااااماااا اااازوماااارز 

 . واألنداد المختلغة

  اله ئاااة الغرا  اااة

واإلضااااااااااااااا ااااااااة 

اإللاابااتاارو اا االاا ااااة 

لااااااالاااااااراباااااااطاااااااة 

 . المضاعغة

3 6 a1,b2,c1,c2,d2 

2 

مشتقات األوماض 

البربوبس ل ة)هال دات 

األوماضلانه در د 

 األوماضلاإلستراتلاألم دات(

  الاااتساااااااااامااا ااااةل

الااااااااااخااااااااااوا  

الاااغااا اااز ااااائااا ااااة 

 والب م ائ ة

  التوض ر 

4 8 a1,a2,b1,d2 
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  تااااغاااااعاااا تااااهااااا

 . والتم  ز ب نهم

   تدر ب ل صااطنا

باااااالاااااخاااااطاااااوات 

 العد دة.

 

 الكربوهيدرات األحادية 3

اله ئااااة الغرا  ااااة •

هالالترب ب الولقي  ل

لااالاااجااالاااوباااوز ماااع 

 التمة   الولقي لهل

الخوا  الغ ز ائ ة •

ل الاااااتاااااغااااااعااااا ت 

الب م ائ ة للسبر ات 

 األواد ة.

2 4 b1,b2,c1,c2,d1 

4 
األحماض األمينية 

 والبروتينات

 

خوا  وتوضااااا ر •

الوموض وتغاع ت 

األم ن ااة للمجموعااة 

الاابااربااوبساااااااا االاا ااااة 

واألم ن ة على ودى 

وتاااااااااغااااااااااعااااااااا ت 

 للمجموعت ن معا.

  ناااااااااباااااااااذة

مختصااااااارة 

عاااااااااااااااااااان 

 البروت نات.

 

3 6 a2,b1,b2,d1,d2 

 الز وت والدهون 5

تصااااااان غهااااال طر   •

توض ر الجل سر داتل 

خااوا  وتااغاااااعاا ت 

 الز وت والدهون.

تاااازناااا  الااااز ااااوت  •

والاادهونل األبسااااااااد  

الهاااادرجااااة والتولاااا  

المائي لهال الصااااابون 

 والمنظغات.

2 4 a1,b1,d1,d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28  

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 
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 التغاعل ة المواضرة Lectures 

 والمناقشة الووار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

  المشب ت و Problem solving 

 والتبال ف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

  الزم ء ب ن الخبرات تباد 

 

vii.  االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م

No 
 االنشطة / التكلير

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكلير 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 

 + ردا اجابة اسئلة الغص  األو  والةاني 1

 تعاوني
5 W6 a2,b1,c1,d2 

  ردا+ اجابة اسئلة الغص  الةالث والرابع والخامس 2

 جماعي
5 W12 

a1,a2,b1,d1 

,d2 

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii. التعلم تق  م Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week due 

 الدرجة

Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs (symbols) 
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1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
W4,W10 10 10% 

a1,a2,b2,c1,c2,d1, 

d2 

 ,Quiz W5 5 5% a1,a2,b2,,d1( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصر الفصل

Midterm Exam 
W8 20 20% 

a1,a2,b2,c1,c2,d1, 

 Quiz W12 5 5% a1,a2,b2,,d1( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
- -  

,  

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 60 60% 

a1,a2,b2,c1,c2,d1 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

ix.  : مصادر التعلمLearning Resources   
 :  Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

1. Solomons, T. W. Graham, (1989). Organic Chemistry, 4th. Edition, John Wiley & Sons, 

Inc., 605 Third Avenue, USA, NEW YORK, ISBN : 0-471-62942-1; 2nd. Edition (Arabic 

Edition), ISBN : 0-471-09839-6, (1983). 

2. L. G. Wade, (2010), Organic Chemistry, 7th. ed., New Jersey, Pearson Education Inc., 

ISBN: 0-321-61006-7. 

 :Essential References المراجع المساندة  .3

1. Steven S. Zumdahl and Suzan A. Zumdahl, (2010), Chemistry, 8th. ed.,  Brooks/Cole, 

Cengage Learning, Belmont, USA, ISBN (Student edition): 978-0-495-82992-8; 0-495-

82992-7. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc. المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... 3

http://www.springer.com/Organic Chemistry/journal/ 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-Organic-chemistry/ 

http://www.sciencedirect.com/science/chemistry/Organic. 

http://www.chemweb.com.  &    http://www.chemistry.com. 

http://www.ebooks.com.   &  http://www.academic.cengage.com/chemistry. 

http://www.orgsyn.org.   &  http://www.epa.gov/gcc/  

List of Journals : Helv. Chim. Acta,  Tetrahedron Letters, J. Org. Chem.  

 

 

 

 

 

 

 

x. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 للمقرر   ما  تعلق باآلتي:بعد الرجو  للوائح الجامعة  تم بتابة الس اسة العامة 

 : Class Attendanceس اسة وضور الغعال ات التعل م ة  1

 % من المواضرات و ورم  ي وا  عدم الو اء بذلك.75 لتزم الطالب بوضور  -

http://www.springer.com/Organic%20Chemistry/journal/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-Organic-chemistry/
http://www.sciencedirect.com/science/chemistry/Organic
http://www.chemweb.com/
http://www.chemistry.com/
http://www.ebooks.com/
http://www.academic.cengage.com/chemistry
http://www.orgsyn.org/
http://www.epa.gov/gcc/
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 ي وا  تجاوز  للقسم و ورم الطالب من دخو  االمتوان قدم أستاذ المقرر تقر را بوضور و  اب الط ب  -

 % و تم اقرار الورمان من مجلس القسم.25ال  اب 

 :Tardyالوضور المتأخر  2

للطالب وضااور المواضاارة تذا تأخر لمدة ربع ساااعة لة ث مرات  ي الغصاا  الدراسااير وتذا تأخر   ساامح -

 المقررر وعند عدم االلتزام  منع من دخو  المواضرة.ز ادة عن ة ث مرات  وذر شغو ا من أستاذ 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتوان  3

 ( دق قة من بدء االمتوان 20ال  سمح للطالب دخو  االمتوان النهائي تذا تأخر مقدار ) -

  ة.تذا ت  ب الطالب عن االمتوان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتوان  ي البل -

 :Assignments & Projectsالتع  نات والمشار ع  4

 ودد أساااااتاذ المقرر نو  التع  نات  ي بدا ة الغصااااا  و ودد مواع د تسااااال مها وضاااااوابط تنغ ذ التبل غات  -

 وتسل مها.

 تذا تأخر الطالب  ي تسل م التبل غات عن الموعد المودد  ورم من درجة التبل ف الذا تأخر  ي تسل مه. -

 : Cheating ال ش 5

  ي وا  ةبوت ق ام الطالب بال ش  ي االمتوان النصغي أو النهائي تطبق عل ه الئوة شؤون الط ب. -

  ي وا  ةبوت ق ام الطالب بال ش او النق   ي التبل غات والمشار ع  ورم من الدرجة المخصصة للتبل ف. -

 :Plagiarismاالنتوا   6

 داء االمتوان ن ابة عنه تطبق ال ئوة الخاصة بذلك ي والة وجود شخ   نتو  شخص ة طالب أل -
 :Other policiesس اسات أخرى  7

 أا س اسات أخرى مة  استخدام الموبا   أو مواع د تسل م التبل غات ..... ال  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 2020/2021العام الجامعي: 
 

 ( 2كيمياء عضوية ) :خطة مقرر

Organic Chemistry (2)  
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xi.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم

Name د/ضياء عبد الحميد علي 
الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتر

Location 

&Telephone No.  

772654772 
 السبت

SAT 

 األحد

SUN 

 االلنين

MON 

 الث لاء

TUE 

 األربعاء

WED 

 الخميس

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 

Dr.dheya_albana@ 

yahoo.com 
      

 

xii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

( 2كيمياء عضوية )  

Organic Chemistry (2) 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 - - 2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 الثاني الفصل الثاني

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 1كيمياء عضوية – 1كيمياء عامة 

6.  
– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

requisite 
 Noneال توجد 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 برنامج بكالوريوس كيمياء

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي/ انجليزي

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the course 
 قاعات كلية العلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii.  وصف المقررCourse Description: 
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يهدف هذا المقرر الى توضيح المفاهيم و المبادئ األساسية في الكيمياء العضوية المجسمة )الفراغية( 

و شرررررا اسرررراسرررريات و تصررررنير التمالل في المركبات العضرررروية وأهميتها من حيث االنتقائية في التفاع ت 

الحيوية والصرررناعات الدوائية. و يتضرررمن المقرر في محتواه على مقدمة عن أسررراسررريات الكيمياء العضررروية 

المجسرررمة )الفراغية( والتمالل في المركبات العضررروية و انواعه باإلضرررافة الى دراسرررة تفصررريلية من حيث 

لفيزيائية و طرق التحضير و الصيغة البنائية و الفراغية ,  قواعد التسمية للمتمال ت الفراغية و الخواص ا

التفاع ت ذات الخصررروصرررية المجسرررامية )الفراغية( لجزيئات المركبات العضررروية الحيوية التي تشرررتمل في 

بنائها على عناصررررررر التمالل الفراغي )الكربوهيدرات, االحماض االمينية و البروتينات و اللبيدات(   ع وة 

 ة لألحماض الكربوكسيلية ومشتقاتها.على دراسة للبناء و التسمية و الخواص العام

 

xiv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالب  بون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

  a1 -    )و التمالل في المركبات يشرا المفاهيم و المبادئ األساسية للكيمياء العضوية المجسمة )الفراغية

 العضوية .

a2 - .يستعرض و يصنر المتمال ت العضوية ويسميها و يميز بينها بحسب صيغها البنائية و الفراغية 

b1-  يوظر التسرررررميات و الصررررريب البنائية للمتمال ت الفراغية إلعادة رسرررررم  الصررررريب البنائية  للمتمال ت

  فراغيا.  

b2 - كبات العضوية في النشاط  الضوئي و البناء الفراغي و بين تباين خواصها يربط بين تباين بعض المر

  وفاعليتها البيولوجية.

C1-   العضوية الفراغية و التمالل في المركبات العضويةيستخدم المعلومات و المعارف المكتسبة في مجال الكيمياء 

 نائية و فراغية.الفراغية لترجمة نتائج تحاليل اطياف المركبات العضوية الى صيب ب

C2-   يقيم المجاالت التطبيقية للتفاع ت العضروية ذات الخصروصرية المجسرامية في االصرطناع الكيميائي و

 الصناعات الدوائية.

d 1 - . يظهر سلوكا اخ قيا مع االخرين وفي تعام ته مع زم ئه و رؤسائه في العمل 

d 2 -  ترونية المناسبة لجمع المعلومات .يستخدم تكنولوجيا المعلومات والمنصات االلك 

 

xv. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

 النشاط الضوئي 1

 طة ضاااااااوئ ا مادة النشااااااا لة  ,ال ماة ذرة البربون ال  ر مت

 وخوا  المتضادات الضوئ ة.

 اله ئة الغرا  ة النسب ة والمطلقة للمتضادات 

  

1 2 

2  
 الراس م ة والم زومرز واألنداد المختلغة . 

  

2 2 
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3  
 طة اله ئة الغرا  ة واإلضاااااااا ة اإللبترو  ل ة للراب

 . المضاعغة

3 2 

4 

مشتقات األوماض 

البربوبس ل ة)هال دات 

األوماضلانه در د 

 األوماضلاإلسترات

 األم دات

 الخواص الفيزيائية والكيميائية, التسمية 

 

 

 

4 2 

5   2 5 التوض ر 

 2 6 تغاع تها والتم  ز ب نهم  6

 2 7 تدر ب ل صطنا  بالخطوات العد دة.  7

   (نظري) اختبار نصر الفصل 8

9 
الكربوهيدرات 

 األحادية

اله ئاااة الغرا  اااة لهاااالالترب اااب الولقي للجلوبوز مع •

 التمة   الولقي لهل

 

9 2 

10  
الخوا  الغ ز ائ ة ل التغاع ت الب م ائ ة للسااااااابر ات 

 األواد ة.
10 2 

11 
األحماض األمينية 

 والبروتينات

الوموض األم ن ااااة خوا  وتوضااااااا ر وتغاااااع ت •

للمجموعة البربوبس ل ة واألم ن ة على ودى وتغاع ت 

 للمجموعت ن معا.

 

11 2 

12   .2 12 نبذة مختصرة عن البروت نات 

 الزيوت والدهون 13

تصاان غهال طر  توضاا ر الجل ساار داتل خوا  وتغاع ت  •

 الز وت والدهون.

 

13 2 

14  
 •  تزن  الز وت والاادهونل األبساااااااااد  الهاادرجااة

 2 14 والتول  المائي لهال الصابون والمنظغات.

  W16 (نظرا) الغص  نها ة اختبار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xvi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 
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 Lectures التغاعل ة المواضرة -
 discussion والمناقشة الووار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشب ت و  -

                 &Simulation Method Practical presentations العمل ة العروضو المواباة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطب ق -

 projects والتبال ف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزم ء ب ن الخبرات تباد  -

 

  VII األنشطة والتكليفات  .Tasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكلير

Assignments 

نوع 

التكلير 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 اجابة اسئلة الغص  األو  والةاني 1

 

 + ردا

 تعاوني
5 W6 

 اجابة اسئلة الغص  األو  والةاني 2

 

  ردا+

 جماعي
5 W12 

3     

4  

 
   

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

xvii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي

Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواجبات التبل غات

Assignments 
W4,W10 10 10% 

 Quiz W5 5 5%( 1) قص ر اختبار 2

3 
 نظرا) Midterm Exam نصغي اختبار

 ( وعملي
W8 20 20% 

 Quiz W12 5 5%( 2) قص ر اختبار 4

  - - نهائي عملي اختبار 5

 W16 60 60% نهائي تور را اختبار 6
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 % Total  100 100 المجموع 

xviii.  مصادر التعلمLearning Resources  :لد النشر(.)اسم المؤلر، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، ب 
 

 )ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
1- Solomons, T. W. Graham, (1989). Organic Chemistry, 4th. Edition, John Wiley & Sons, 

Inc., 605 Third Avenue, USA, NEW YORK, ISBN : 0-471-62942-1; 2nd. Edition (Arabic 

Edition), ISBN : 0-471-09839-6, (1983). 

2-L. G. Wade, (2010), Organic Chemistry, 7th. ed., New Jersey, Pearson Education Inc., 

ISBN: 0-321-61006-7. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
1-Steven S. Zumdahl and Suzan A. Zumdahl, (2010), Chemistry, 8th. ed.,  

Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, USA, ISBN (Student edition): 978-0-

495-82992-8; 0-495-82992-7. 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3

http://www.springer.com/Organic Chemistry/journal/ 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-Organic-chemistry/ 

http://www.sciencedirect.com/science/chemistry/Organic. 

http://www.chemweb.com.  &    http://www.chemistry.com. 

http://www.ebooks.com.   &  http://www.academic.cengage.com/chemistry. 

http://www.orgsyn.org.   &  http://www.epa.gov/gcc/  

List of Journals : Helv. Chim. Acta,  Tetrahedron Letters, J. Org. Chem. 

 

xix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجو  للوائح الجامعة  تم بتابة الس اسة العامة للمقرر   ما  تعلق باآلتي:

 : Class Attendanceس اسة وضور الغعال ات التعل م ة  1

 % من المواضرات و ورم  ي وا  عدم الو اء بذلك.75 لتزم الطالب بوضور  -

 قدم أستاذ المقرر تقر را بوضور و  اب الط ب للقسم و ورم الطالب من دخو  االمتوان  ي وا  تجاوز  -

 % و تم اقرار الورمان من مجلس القسم.25ال  اب 

 :Tardyالوضور المتأخر  2

لة ث مرات  ي الغصاا  الدراسااير وتذا تأخر للطالب وضااور المواضاارة تذا تأخر لمدة ربع ساااعة   ساامح -

 ز ادة عن ة ث مرات  وذر شغو ا من أستاذ المقررر وعند عدم االلتزام  منع من دخو  المواضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتوان  3

 ( دق قة من بدء االمتوان 20ال  سمح للطالب دخو  االمتوان النهائي تذا تأخر مقدار ) -

 تذا ت  ب الطالب عن االمتوان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتوان  ي البل ة. -

 :Assignments & Projectsالتع  نات والمشار ع  4

 ودد أساااااتاذ المقرر نو  التع  نات  ي بدا ة الغصااااا  و ودد مواع د تسااااال مها وضاااااوابط تنغ ذ التبل غات  -

 وتسل مها.

 تأخر الطالب  ي تسل م التبل غات عن الموعد المودد  ورم من درجة التبل ف الذا تأخر  ي تسل مه.تذا  -

 : Cheating ال ش 5

  ي وا  ةبوت ق ام الطالب بال ش  ي االمتوان النصغي أو النهائي تطبق عل ه الئوة شؤون الط ب. -

http://www.springer.com/Organic%20Chemistry/journal/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-Organic-chemistry/
http://www.sciencedirect.com/science/chemistry/Organic
http://www.chemweb.com/
http://www.chemistry.com/
http://www.ebooks.com/
http://www.academic.cengage.com/chemistry
http://www.orgsyn.org/
http://www.epa.gov/gcc/
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 مخصصة للتبل ف.التبل غات والمشار ع  ورم من الدرجة ال ي وا  ةبوت ق ام الطالب بال ش او النق   ي  -

 :Plagiarismاالنتوا   6

 ذلكب ي والة وجود شخ   نتو  شخص ة طالب ألداء االمتوان ن ابة عنه تطبق ال ئوة الخاصة  -
 :Other policiesس اسات أخرى  7

 استخدام الموبا   أو مواع د تسل م التبل غات ..... ال أا س اسات أخرى مة   -

 


